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Anti-age handler ikke om at ligne en på 20, når du er 50, 
men om at leve i en rask krop, der udstråler både fysik og mental energi. 

Sundhed og alder betragtes i dag som en helhed, der skabes i samspil 
mellem krop og sind. Begge dele skal plejes både indefra og udefra 

for at skabe en harmoni for det enkelte menneske.

T E M A

ANTIAGE 
dette ef terår

FAs TE rE hud,  g l AT TE rE hud,  sundE rE hud  
–  og AlT dET AndET,  v i  ø nsk E r os 

I din kalender har du sikkert allerede skrevet dine aftaler 
med lægen og tandlægen ind, men hvad med alle de andre, 
der gør deres, for at du kan forblive den bedste udgave af 

dig selv? Hvad enten det gælder voksbehandlinger, facials el-
ler opstrammende behandlinger, er det en god idé at bruge dit 
planlæggergen i skønhedens navn. 

Hver årstid kræver sine behandlinger, og i efteråret handler det 
blandt andet om at vinde noget af det tilbage, der er gået tabt 
i løbet af sommeren: Fik du for meget sol, tørrede håret ud, 
syner ansigtskuløren mere grå end glødende, eller røg der bare 
et par kilo for meget på, fordi den sublime sommer lokkede med 
rosevin og grillaftener?
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Skønhed giver velvære. 
Skønhed vækker følelSer og drager. 

Skønhed giver magt, SucceS og preStige. 
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Alternativt ansigtsløft
Kosmetisk ansigtsakupunktur er en naturlig form 
for ansigtsbehandling uden brug af kemikalier. Ved 
ganske få behandlinger kan man skabe en naturlig, 
sund og levende hud, tætne porer i huden, reducere 
og udglatte rynker, løfte tunge øjenlåg, opstramme 
dobbelthager og få mundvigene og smilet opad. 
Mørke rande og poser under øjnene reduceres 
synligt. Ansigtsakupunktur arbejder ikke kun med 
det ydre, men også med det indre. Der arbejdes 
holistisk med hele kroppens meridianer. Ubalancer i 
kroppen reduceres eller fjernes helt. Man kan sige, 
det er din krops eget immunsystem og byggesten 
der genopretter dit naturlige friske og ungdommelige 
udseende.
behandlingen tager ca. 1,5 time og er smertefri og l 
kan nydes af alle, uanset alder, hudtype og allergier. 
en behandling koster omkring 950 kr.

Genopret hudskader 
en sommer sætter sig let, både som tørhedsrynker og 
pigmentforandringer, men det kan du heldigvis  
gøre noget ved allerede nu. bestil tid til en rigtig  
efterårsbehandling, der fokuserer på peeling, fugt og 
genopbygning. Det kan godt være en frugtsyrepeeling 
eller en diamantslibning, hovedsagen er, at den får 
tag i de mørke pigmentpletter, der har sat sig. netop 
pigmentpletter bidrager hurtigt til, at huden ser ”ældet” 
ud, og derfor bør du sætte ind med det samme.  
Husk at bruge sPF efter alle peelinger eller undgå 
efterårssolen helt.
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Motion
Det er netop nu, fitnesscentrene oplever den største tilgang af nye medlemmer, og måske kan 
det også motivere dig til at planlægge din motion resten af året. Der er ingen tvivl om, at jo sun-
dere du holder din krop, jo yngre og bedre ser du ud, og det handler ikke kun om muskelstyrke, 
men også om smidighed og holdning. Motion er som sådan ikke anti-age, men noget motion 
trækker bare flere år fra din alder end andet. Derfor bør du sammensætte dit motionsprogram, 
så du skiftevis bygger muskelstyrke op og restituerer dit centralnervesystem. Muskelmasse, der 
desværre aftager med årene, får du bl.a. via styrketræning, træning med kettlebells, crossfit eller 
Power Pilates, mens regenererende øvelser, der styrker de indre organer, hormonsystemet og 
cellernes evne til at genopbygge sig selv, bl.a. findes i alle blide former for yoga og pilates eller 
kredsløbstræning. ballettræning kan også gavne dig, hvis du har brug for at styrke din holdning.

Sundhed og Skønhed handler om trivSel
Det er de daglige rutiner, der gør dig sundere, gladere og smukkere – eller det 
modsatte. Men sundhed er ikke en onesize-fits-all-model. Det gælder om at 
finde frem til, hvad der virker for dig – at opbygge vaner, der giver dig præcis den 
velvære og nydelse, som gør dig til den mest strålende, vitale og smukke udgave 
af dig selv. ”Jeg har udviklet træningsmetoden Cardio Pilates – en kombination af 
kredsløbstræning (høj intensitets intervaltræning) og pilates, der både strammer 
op og forbrænder kalorier i op til 24 timer efter træningen, og med en halv times 
træning 3-5 gange om ugen har jeg på ganske kort tid/et halvt år tabt 20 kilo,” 
siger noël Winkelmann. Se mere på hjemmesiden www.studiopilates.dk, 
her har du mulighed for at tilmelde dig noëls populære hold- eller privattræninger.

Gem de større indGreb
behandlinger med laser, kemisk peeling, der-
maroller, hudslibninger, permanent hårfjerning 
og fjernelse af karsprængninger og åreknuder 
– kort sagt alle de behandlinger, der ikke tåler 
sollys, og som kræver, at du giver kroppen ro til 
at regenerere, bør du vente med til oktober, når 
solen ikke længere er fremme så ofte og så 
kraftigt, som den sagtens kan være sidst i  
september. brug i stedet tiden til at få collagen- 
stimulerende lysbehandlinger, der ikke gør 
huden lysfølsom, men bygger op indefra.
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T E M A

sYV, Gode 
tips til 

efteråret

før

efter
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før efter

Hos bodyguide, Rikke Møller, i svendborg har de kombineret behand-
lingen med en special behandling fra Meder. behandlingerne er hurtigt 
blevet en stor succes og anses nu for at være det moderne alternativ 
til injektioner og invasive metoder uden bivirkninger og komplikationer. 
Med en Meder behandling kan man bl.a. behandle rynker/fine linjer, 
korrektion af fedtdepoter i ansigtet fx. dobbelthage, langvarig fugtning 
samt problemhud. læs mere på www.bodyguide.dk
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DArpHIN Fibrogène Line Nourishing Cream er en 
nærende creme, der absorberes med det samme, 
forøger fugtreserverne i tør hud og fjerner de stram-
mende fornemmelser. Den glattere, smidigere og mere 
strålende hud ser straks yngre og fyldigere ud. Aktive 
ingredienser: koriander olie, oligopeptider, jojoba olie, 
sigesbeckia ekstrakt. 50 ml, 549 kr.

BEAUTé pAcIFIqUE ’Submersive 
Serum Paradoxe’. 395 kr.

stram bindeVæVet op
stod den på lækre tapas og rosé hele som-
meren, trænger dit bindevæv efter al sandsyn-
lighed til at blive strammet op. Hvis du oven i 
købet overvejer at tabe et par sommerferiekilo 
nu, er en god, opstrammende behandling me-
get motiverende, for mens der går nogle uger, 
før du rigtig kan se resultaterne af kostom-
lægning og mere motion, så ser du med det 
samme slankere og fastere ud efter en god 
gang bindevævsmassage. Der er både manuel 
massage og flere behandlingstyper, der sigter 
mod at stramme bindevævet op, f.eks. lPG, 
der er en vakuum-massage, Ultratone, der via 
ultralyd nedbryder fedtceller, og Tei-system, 
der indebærer varmebehandling. book allerede 
nu for resten af året, for så holder du bindevæ-
vet i god, stram form, mens du taber dig.

Få gløden tilbage 
Den fine kulør, der var så klædelig i sommer, er desværre på vej over i en 
gråtone, der sjældent klæder nogen. solbrændthed falmer, men derfor behøver 
du ikke miste gløden. Flere sera og ansigtsolier er målrettet mod netop det at få 
gløden tilbage i ansigtet, og selvom peelinger også på sigt vil give dig mere glød, 
er det nemmeste faktisk at smøre den på. Tromborg ’Anti-Aging Glow serum’, 
beaute Pacifique ’submersive serum Paradoxe’ samt sisley ’black Rose Preci-
ous Face oil’ kan netop det.

Produkter 
sørg for, at dine produkter passer til årstiden. 
Det bliver koldere, du opholder dig igen mere 
indenfor end udenfor, og du skruer op for 
varmen og dermed ned for fugtigheden i luften. 
De lette produkter, du måske kunne klare dig 
med hen over sommeren, bør nu skiftes ud med 
mere nærende og opbyggende produkter. Gå 
efter alle de ingredienser, der styrker huden, 
f.eks. retinol, hyaluronsyre eller A-vitamin, og 
brug så den serum! I sommer var det lidt for 
varmt til lag-på-lag-hudpleje, men netop nu kan 
du få god glæde af serum, som et underlag 
under resterne af din sommerpleje, inden du går 
over til decideret efterårs- og vinterpleje.
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6 SISlEY ‘Black Rose Precious 
Face Oil’. 1.305 kr.

TrOmBOrG ’Anti-Aging 
Glow Serum’. 740 kr.

EffEktivE rEsultatEr
selv om firmaets produkter hverken er baseret på en 
vidunder-ingrediens eller et revolutionerende nyt plejesy-
stem, er tyske MbR, Medical beauty Research, værd at 
lægge mærke til. bag MbR står nemlig en lang række 
læger, kemikere og farmaceuter, der har som mål at 
skabe det mest effektive resultat, man kan opnå ved at 
pleje huden udefra. 
Gennem hele udviklingsfasen er produkternes resultater 
konsekvent blevet sammenlignet med resultater ved brug 
af fillers og botox. Alle ingredienser er godkendt til medi-
cinsk brug og certificerede, så virkningen er dokumenteret 
både i det endelige produkt og i hver enkelt komponent. 
Alle komponenter kan i øvrigt løbende skiftes ud, hvis nye 
og dokumenteret mere effektive ingredienser dukker op 
på markedet.
MbR har været på det danske marked et lille års tid, og 
der findes lige nu tre serier: basisserien bioChange, den 
cellefornyende Cytoline og endelig Pure Perfection, der er 
luksuspleje på injektionsniveau (men uden nål). 

mBr pUrE pErFEcTION er nok den 
serie, der tiltrækker sig mest opmærk-
somhed lige nu. Her finder man liquid 
Surgery Serum, der koster 14.000 kr. 
for 3 måneders forbrug og dermed 
måske er verdens dyreste serum. Det 
indeholder bl.a. patenterede peptider, 
ceramider og et hyaluronaktiverende 
komplex. mBr anbefaler pure perfec-
tion Serum og pure perfection-linjen 
til brug alene eller som forlængende 
efterbehandling efter injektioner.
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Behandling af hele ansigtet  
starter med 4 ugentlige Behandlinger, hvor man  

med det samme kan se en forBedring i huden 
for eksempel i forBindelse med rynker,  

pigmentforandringer eller slap hud.

Meta Terapi arbejder 
på genopbygning
Meta Terapi (Medical & esthetical Tissue Activation 
Therapy) fra Dermatude er et nyt bud på, hvordan 
huden gennem målrettet påvirkning bliver i stand til at 
genopbygge sig selv i en bedre udgave end før.  
Med en hastighed på 100 til 120 injektioner pr. 
sekund stempler et nålehoved med 18 mikronåle 
tusindvis af mikro-perforeringer i det øverste hudlag. 
samtidig indsluses de rette mængder af aktive 
ingredienser i det lag af huden, hvor de kan være 
mest aktive. Der er flere forskellige moduler at vælge 
imellem, alt efter om det er en full-face-behandling 
eller en fokuseret punktbehandling, ligesom det også 
er muligt at vælge mellem forskellige aktive sera.
behandling af hele ansigtet starter med 4 ugentlige 
behandlinger, der hurtigt viser en forbedring i forhold 
til rynker, pigmentforandringer eller slap hud. Her-
efter kan man følge op med behandling hver anden 
uge, indtil det ønskede resultat er opnået. Dermatu-
de kan desuden med fordel kombineres med botox- 
og filler-behandlinger eller med oxygenlift. 

T E M A

fem, dU 
bør Kende 
  liGe nU...

før efter
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Her får en kvinde en Ultratone Ultra Pro 
Dreamshaper behandling af lår og baller. 
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1. delUxe
hvis du ikke skal overveje, hvad hudpleje må koste …
så kunne du se lidt nærmere på ’Cellular Radiance Concentrate Pure 
Gold’ fra la Prairie, som lysner og fuldender huden med en sam-
mensætning, der giver en udstråling af sensuel glød. Hyaluronsyre 
tætner linjer og rynker inden for en time, og lysnende planteekstrakter 
hjælper med at falme og forebygge leverpletter og misfarvning. Huden 
fornys og genskabes med 24K elektrisk ladet rent guld, der beskytter 
kollagen og elasticitet. Kvan-ekstrakt tilfører fugt og beskytter ved at 
vedligeholde hudens fugtbalance. 4.265 kr.

2. Grøn
hvis du sværger til grønne produkter …
så skal du holde øje med det britiske kultmærke Pai, der især er kendt 
for effektive anti-age-ansigtsolier. ’Rosehip bioRegenrate oil blend’ 
indeholder trans-retinsyre, der er en slags naturlig retinol, men helt 
uden risiko for irritation af huden. Hybenkerneolie har længe været 
anerkendt som en hudvenlig og nærende olie med gode anti-age-
egenskaber, og Pais Rosehip-olie er af de mest koncentrerede på 
markedet. Alle olier fra Pai er certificeret økologiske af The soil As-
sociation. 230 kr.

3. bUdGet 
hvis det Bare skal virke uden at koste en formue …
så er der value for money at hente hos Vichy, det franske apoteks-
mærke, der kan en masse anti-age, uden at det vælter hele budget-
tet. ’liftactiv Advanced Filler’ har det højeste indhold af retinol i et 
budget-produkt, og så indeholder det også lR2412, et patent, der 
sammen med retinol arbejder mod de vertikale linjer. Produktet bruges 
enten morgen eller aften, enten alene eller under serum10, ligesom 
det også kan bruges under dag- eller natcreme. Vichy anbefaler, at du 
i starten kun bruger filleren hver anden dag, indtil din hud har vænnet 
sig til den, samt at du altid bruger en creme med min. sPF15  ovenpå, 
da retinol også gør huden mere lysfølsom. 299 kr.

spis diG YnGre
KøKKenreVolUtionære Umahro CadoGan har samlet  
en lanG ræKKe Gode KVindetips i boGen  
”Alle kvinders sundhedsbibel – 100 tips til dig,  
der vil leve længere og hA’ det sjovere”. 

som i hans foreGående bøGer finder dU her masser af 
inspiration til, hVordan dU spiser diG til mere sUndhed  
i hUd oG bindeVæV. 

T E M A

på tre 
bUdGetter

serUm efter mål
bedst som vi troede, at serumbølgen havde top-
pet, kommer den franske producent Codage og 
revolutionerer måden, vi tænker serum på, ved at 
tilbyde serum efter mål. 
I praksis foregår det ved, at en kosmetolog eller 
kosmetiker stiller din huddiagnose og sender ko-
den til dit personlige My Codage-serums formel 
til et laboratorium i sydfrankrig. Her sammensæt-
tes og kvalitetstestes de enkelte sera, inden det 
færdige produkt sendes tilbage til dig og arkive-
res under dit navn, så du altid let kan genbestille 
dit personlige serum. 
Ud over de skræddersyede My Codage-sera 
findes der også en kollektion af ni højaktive sera, 
kodet efter ni prioriteter som f.eks. fugt, anti-age 
eller post-intervention til målrettet behandling efter 
indgreb. Desuden findes der ’special editions’ af 
sera, der kan regulere midlertidigt skabte behov, 
som f.eks. årstidernes skiften. Fall in love-serum er 
således kodet efter de behov, huden har netop nu, 
hvor det bliver koldere i luften. 895 kr.

1
tal, der taler 
når det kommer til effekten af anti-age-behandlinger, kommer vi ofte til kort. 
For én ting er, hvordan en behandling føles, opleves eller umiddelbart ser ud i 
spejlet, noget andet er at kunne dokumentere forandringerne på celleplan. Det 
jyske firma DermaoXY, der er kendt for klinikbehandlinger med oxygen, har 
nu hentet en italiensk produceret hudscanner til Danmark, der på en række 
områder kan fortælle, hvordan huden egentlig har det. 
soft Plus scanner er et computerbaseret system, der kan måle både hud, hår 
og bindevæv (cellulite) i dybden. Dermed kan man stille en dybere huddiag-
nose, når man planlægger et anti-age-behandlingsforløb. Ældningstegn viser 
sig nemlig meget forskelligt fra person til person, men ved at måle hudens 
egen evne til at producere sebum, hudens elasticitet, rynkedybder, fugtig-
hedsniveau, pigmentforandringer m.m., får man et klart billede af, hvilke anti-
age-faktorer i huden man bør sætte ind over for. Jo mere nøjagtigt, man kan 
aflæse hudens tilstand, desto mere målrettet kan man lave hudplejen. 
soft Plus scanner samler alle data om din hud i en rapport, så du selv kan 
følge med i, om den pleje, du giver din hud, er den rigtige. soft Plus angiver 
nemlig også, hvilken type ingredienser dine plejeprodukter bør indeholde. 
Den nye scanner forventes at være tilgængelig i udvalgte skønhedsklinikker 
over hele landet fra primo oktober.

enGlelYs, sKønhedslYs, CollaGenlYs
Det er velkendt, at lys kan påvirke melaninet i vores hud, så vi skifter 
kulør, men at målrettet behandling med polykromatisk skønhedslys faktisk 
kan forbedre hudens tilstand ved at aktivere collagen-produktionen er 
stadig forholdsvist nyt. overalt skyder lyserøde beauty Angel-kabiner 
op, der tilbyder flerfarvet lysbehandling i kampen mod ældningstegn 
i huden, men indtil for nylig var effekten ikke dokumenteret, i hvert 
fald ikke lægeligt. Det er den nu, hvor et stort, tysk forskningsprojekt 
har påvist en signifikant forbedring af huden ved behandling med 
polykromatisk skønhedslys. 
beauty Angel betjener sig af to typer lys, én til kroppen og én til 
ansigtet, og grundstammen er det lyserøde lys. Der skal mellem 10-20 
behandlinger til, før huden er synligt forandret. beauty Angel Danmark er 
også klar til at tage det næste skridt, nemlig beauty Angel Medical, den 
medicinske version af beauty Angel. Her skal lyset sættes ind over for 
diagnosticerede hudsygdomme, herunder medicinsk akne.
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